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  04رقم  الجــامعةمجلس  اجتماع محضر 

 2020-2018للوالية 

   2019  يناير 02 ربعاءال يوم بتاريخ املنعقد 

    الحاضـرون:

 األستاذ عبدالخالق أسامة، الحدادي، لزغال، األستاذ بنعاشيراألستاذ نبيل حمينة )رئيسا(، األستاذ أحمد ا

األستاذ سعيد شبار، األستاذ عبدالكريم األستاذ مصطفى السليفاني، ، األستاذ علي بجا، األستاذ لحسن شيلس

الهيضاوي، ، األستاذ عبداملجيد زياد، األستاذ أحمد الحسناوي، األستاذ حميد املعروفي، األستاذ موالي ادريس 

األستاذ اخليفة الحرفي، األستاذ محمد جالل العدناني، األستاذ رشيد جامع، عزيز حليم، ميموني، األستاذ عبدال

األستاذ األستاذ يوسف الهادفي، األستاذ ابراهيم البوكاري،  األستاذة مليكة والريبان، األستاذة فوزية اقزيبر،

موالي األستاذ  دل اغزار،موراد بوغرارة، األستاذ حسن شذلي، األستاذ عا األستاذ قادري موالي الصادق،

السيد نورالدين محمدي،  السيد رضوان شجار، السيد أناس  األستاذ خالد بن الزيدية، ،عبدالرحيم املحمدي

 أعزيزي.

 : الغائبون بعذر

o السيد إبراهيم مجاهديحي الخالقي،  السيد 

 :الغائبون بدون عذر

 : السادة

o ،سعيد العقاوي ، نورالدين درموش، حسن منير، محمد  خالد املنصوري، محمد رياض، محمد حلحال

 الصغير.

 :املدعـوون 

o ،)األستاذ املصطفى راكب )نائب الرئيس املكلف بالبحث العلمي والتعاون 

o  كلف بالشؤون البيداغوجيةمنائب الرئيس )ستاذ رشيد لبيب األ( 

o  خنيفرة -السيدة بوشرى مول الدويرة نائبة رئيس مجلس جهة بني مالل 

بمقر رئاسة الجامعة، برئاسة السيد نبيل حمينة رئيس  2019 يناير  2  ربعاءاأل اجتمع مجلس الجامعة في يوم  

 األعمال التالي: املجلس ، وقد تداول املجلس جدول 



المغربية المملكة  
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي 

 كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
بنـي مالل –جامعة السلطــــان موالي سلـــــيمان   

 الرئـــــــــاسة
 

2 

 

  ولىالنقطة األ

فبعد كلمة ترحيب للسيد رئيس الجامعة بالسادة العمداء ومديري املؤسسات الجامعية، وممثلي املصالح 

 اإلداريين والطلبة،اتذة و ممثلي الخارجية وممثلي القطاعات السوسيو اقتصادية بالجهة، والسادة ممثلي األس

ويوم  2018ز و يولي 16 االثنيناملنعقدين على التوالي يوم حول مشروعين التقريرين  اتظحال املتم الشروع في جمع 

   .باإلجماعين من طرف الحضور الكريم حضر املوتمت املصادقة على من نفس السنة نونبر  5 االثنين

 النقطة الثانية

 عرض السيد الرئيس املحترم الخطوط العريضة للميزانية والتي 2019بميزانية ه النقطة واملتعلقة فيما يخص هذ

املخصصة  املالية بعض الحصص كما ارتفعترا اللتحاق مؤسسات جديدة بالجامعة ظنا ظا ملحو عاارتف عرفت

 العرض البيداغوجي و جل تحسين ظروف العمل وتجويدمن أللبناء و البحث العلمي في جل املؤسسات الجامعية 

   .باإلجماع 2019ميزانية وبعد نقاش جاد ومسؤول صادق الجمع الكريم على .  بالجامعة املنتوج العلمي

  الثالثةالنقطة  

ت اوبعد عرض جميع العمداء و مديري املؤسس 2018/2019ه النقطة الخاصة بالدخول الجامعي في هذ

لك من تدابير عملية و لين في بعض املؤسسات وما يتطلبه ذاملسجعداد ع أاشاد الحضور بارتفالجامعية أ

 لدخول الجامعي الحاليجاح عمية انإجل ومن تظافر جهود جميع األطر من إداريين و أساتذة من أبيداغوجية 

 حسن الظروف.والذي تم في أ

 

 املصادقة على املحضرين السابقين  .1

   2019ميزانية  .2

 2018/2019الدخول الجامعي .3

 تقارير اللجان .4

 التدبيرانتخاب اعضاء مجلس  .5

 تحديد طبيعة النواة الجامعية بالفقيه بن صالح .6

 مختلفات. .7
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 عةبالنقطة الرا

نسق لجنة الشؤون ادريس امليموني م واليم األستاذ جان الدائمة بمجلس الجامعةللي اعرض كل من مقرر 

ن يين اللذتقرير ال كالعبد املجيد زياد منسق لجنة الشراكة والتعاون و البحث العلمي  البيداغوجية واألستاذ

العديد من  ىلن و التي تم التطرق فيها إنتاتها اللجدقعملا تم مناقشته في االجتماعات التي شامال  تفصيال  اتضمن

حث العلمي والشراكة بتنسيق مع السادة نواب الرئيس املكلفين بالب كرلفي الذاامليدانين السالقضايا التي همت 

عضاء املنخرطين في وجميع األ . وقام السيد الرئيس بشكر املنسقين  ا الشؤون البيداغوجيةوالتعاون وكذ

 اللجنتين. 

  الخامسةالنقطة 

 تخاب كل من :نتم اعضاء مجلس التدبير أ املتعلقة بتجديد ثلت وفي النقطة الخامسة

 التعليم العالي  أساتذةادريس امليموني ممثل  واليم األستاذ-

 ين لاملؤه األساتذةاملعروفي ممثل  حميد األستاذ

 املساعدين  األساتذةالحسناوي ممثل حمد أ األستاذ

 والتقنيين ريينادشجار ممثل املوظفين اإل رضوان السيد 

 السادسةالنقطة 

السيد الرئيس و  ت املصادقة على اقتراححداث نواة جامعية بالفقيه بن صالح تمالنقطة السادسة التي تهم إ وفي

بيعة املنطقة الفالحية بتخصصات جديدة لها عالقة بط (EST)عليا للتكنولوجيا بخلق مدرسة  املتعلق

ي غضون السنوات القادمة ف ذات استقطاب مفتوح ملحقة جامعيةعلى خلق  كذلك. وتم االتفاق والصناعية

 بحول هللا.

 الرابعة بعد الزوالوانتهى االجتماع حوالي الساعة وفي نهاية االجتماع شكر السيد الرئيس الحضور الكريم 

(H16( 

 املقرر:

 الستاذ محمد جالل العدناني


